ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin

Súhlas dotknutej osoby
so spracovaním osobných údajov
udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Nariadenie“) a podľa § 14
zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Dotknutá osoba:
.........................................................................................................................................................................................
(titul, meno a priezvisko, adresa)

Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01 Martin,
IČO: 36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk
Účel spracúvania: Evidencia uchádzačov o zamestnanie.
Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Nevykonáva sa.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Doba uchovávania: Nasledujúci 1 rok po roku, v ktorom bol udelený súhlas.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas, aby spracúval
jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentoch (žiadosť o prijatie do
pracovného pomeru, motivačný list a životopis).
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie,
obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu možno odvolať
rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Zároveň môže dotknutá osoba súhlas odvolať aj
nasledovnými spôsobmi:

ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin

•
•

emailovou správou zaslanou na adresu oou@ekoqelet.sk
zaslaním písomnej žiadosti na adresu ŽP EKO QELET a.s., Priemyselná 916, 966 01 Hliník
nad Hronom s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v
súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných
údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené
v pobočkách prevádzkovateľa a na webovom sídle prevádzkovateľa
http://www.ekoqelet.sk/GDPR
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu
povinnosť v súlade s článkom 13 Nariadenia.

V .....................................................................

dňa ...............................

...............................................
podpis dotknutej osoby

